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2 2 '35‘ 2022

Dobrý den, paní Pavliňáková,
Stylem svého dopisu tatínka nezapřete, ale budu předpokládat, že důvodem jsou jen zkreslené informace, kterých se
Vám dostalo. Uvedu je na pravou míru.
Na rozšíření MŠ intenzivně pracujeme více než rok. Byla prověřena původní studie z roku 2018 a shledána
nedostatečnou a nevyužitelnou, byla udělána studie proveditelnosti, architektonická studie a nyníje dokončena
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Zároveň jsme zajistili pronájem prostor po soukromé MŠ jako další pracoviště iipenecke' MŠ. Díky této aktivitě by měl
mít místo v MŠ od září 1 Váš syn, pokud jste byli u zápisu. Předpokládám, že jste byti telefonicky vyrozumění paní
ředitelkou.
Zpráva z webu MČ, kterou jsme dnes zveřejniši a týká se i Vás:
Zápis v Mateřské škole Lipence
Při letošním zápisu dětí do Mateřské škoiy byio podáno 58 přihlášek, do školy odchází 33 předškoláků.
Do stávající budovy MŠ Lipence může být tedy přijato 33 dětí. Další kapacita až pro 27 dětíje nachystaná na
Zbraslavi v pronajatých prostorách, uzpůsobený/ch pro potřeby MŠ. Díky tomu mohou být přijaty všechny Li penecké
děti, které k 1. 9. 2022 dosáhnou věku 3 šet a byiy u zápisu. Rozhodnutío přijetí mohio být zatím vydáno pouze pro
33 dětí. Zbývající rozhodnutí o přijetí budou vydána po zaregistrování detašovaného pracoviště na MHMP. Žádost o
registraci byla podána bezprostředně po získání souhlasného stanoviska hygieny a podepsání nájemní smlouvy.
Rodiče všech dětí byli předem telefonicky vyrozumění.
S pozdravem
Lenka Kadlecová
-----Original Message-m—

From: Barbora Pavlina kova _
Sent: Tuesday, June 21, 2022 10:09 AM
To: lenka.kadlecova@mclipence.cz

Subject: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní starostka,

obracím se na Vás s dotazem ohEedně přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23. Syn, narozený 04/2019
zatím nebyl přijat, ale Vy jste včera během jednání zastupitelstva v dotazech občanů potvrdila, že budou přijaty
všechny přihlášené dětí.
Vy ani ostatní zastupitelé jste za celé téměř čtyři roky volebního období pro rozšíření mateřské školy nic neudělali.
Už někoiik let bylo zřejmé, že kapacita školky nebude stačit, což se potvrdilo ioni. Pouze díky iniciativě paní ředitelky

mateřské školy bylo zajištěno navýšeoš kapacity MŠ.
Jako rodič nyní řeším situaci, kdy na konci června nevim, zda mé dítě bude do MŠ přijato. Žádám Vás o co
nejrychlejší potvrzení Vašeho veřejného příslibu o přijetí všech dětí do mateřské školy.

Tuto žádost o informace podávám ve smysiu zákona č. 106/1999 Sb.
Přijetí této žádostí potvrďte obratem.
S pozdravem

Barbora Pavliňáková

Lipence, 21.6.2022

